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Føroyskur oljustjóri við í avtalu millum Norra og Rusland
Avtalan, sum Statoil hevur gjørt við almenna russiska oljufelagið Rosneft, og
sum er á breddanum í nógvum altjóða miðlum, hevur eisini føroyskar røtur.
Stórur partur av økjunum í Arktis, sum avtalan fevnir um, er nevniliga
málsøkið hjá nýggju arktisku eindini hjá Statoil, sum føroyski Statoil-stjórin
Rúni M. Hansen stendur á odda fyri. Stoltenberg og Putin Fyri at skilja
týdningin og støddina av hesi avtaluni kunnu vit bara vísa til, at
forsætisráðharrarnir í Noregi og Ruslandi umrøddu hana í eini
telefonsamrøðu í gjár. Norskir miðlar skriva, at Stoltenberg og Putin hava í
telefonsamrøðu í vikuskiftinum umtalað avtaluna við Statoil og tosað um
týdningin hon hevur fyri framtíðar samstarv. Stoltenberg, sum kemur til
Føroya um 10 dagar, sigur, at hendan strategiska avtalan er positiv fyri báðar
partar og hava londini bæði felags áhugamál at útvinna olju í arktiska økinum
á mest skynsaman hátt. Føroyingur ábyrgd av Arktisku Eindini Avtalan, sum
nú er gjørd, er í arktiska økinum, sum føroyingurin Rúni M. Hansen hevur
ábyrgdina av. Vit royna at verða tíðliga inni í økjum, har vit halda, at
møguleikarnir at finna olju í stórum nøgdum eru góðir. Hendan avtalan er væl
í tráð við hesa strategi. Hetta letur seg bara gera við góðum hegni í samstarvi
við onnur feløg, myndugleikar og fólk á staðnum, sigur Rúni M. Hansen stjóri
fyri tí Arktisku eindini hjá Statoil. Statoil hevur funnð nógva olju tað síðsta
árið og heili seks av øllum fundunum verða í oljuverðini bólkað sum heilt stór
fund. Atgongd til leitiøki Fyrsta fortreyt fyri at gera tílík fund er, at vit hava
atgongd til góð leitiøki, og hendan avtalan er ein liður í hesi strategi, sigur
føroyski Statoil-stjórin við oljan.fo. Tvey av hesum seks stóru fundunum, sum
Statoil hevur gjørt síðstu tíðina, eru á norskum øki í Barentshavinum,
nevniliga fundini Skrugaard og Havis. Statoil hevur drúgvar royndir í
Norðurhøvum, og hetta er ein liður í at styrkja arbeiði her og nýta tær royndir
felagið hevur á hesum økjum. Tann Arktiska Eindin spennir víða. Umframt
Rusland hoyra USA/Alaska, Kanada, Grønland og norski parturin av
Barentshavinum við til hetta økið. Føroyar er eisini partur av arktisku eindini
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Rusland hoyra USA/Alaska, Kanada, Grønland og norski parturin av
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hjá Statoil. Brúka royndir frá Brasil Sjálv avtalan við russar gevur Statoil
møguleika at leita eftir olju og gassi í einum øki í Barentshavinum, sum er
størri enn tann parturin av Norðsjónum, har Statoil higartil hevur leitað eftir
olju. Umframt at skjóta seismikk, skal Statoil í høvuðsheitum bora seks
leitibrunnar. Afturat hesum økinum á havinum, hava feløgini gjørt avtalu um
eitt stórt øki á landi. Hetta økið er í vestur Sibir. Í tíðindaskrivi siga feløgini, at
her fer Statoil at brúka tær royndirnar felagið hevur frá Brasil og USA, har
talan er um olju, sum verður útvunnin á annan hátt enn off-shore. Rosneft
fær harafturmóti eigarapartar í loyvum frá Statoil á norskum økjum. Statoil
eisini í Føroyum Norska Statoil er eisini virkið um okkara leiðir. Felagið fer um
umleið tveir mánaðir at seta borin í føroysku undirgrundina. Tað verður
kinesiski pallurin Cosl Pioneer, sum skal bora henda mest kostnaðarmikla
brunnin á føroyski øki nakrantíð. Hann er mettur at kosta eina milliard.
Umframt Statoil eru eisini heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil og føroyska
Atlantic Petroleum við í hesi risastóru verkætlan. Gongst sum ætlað fyriliggur
úrslt av boringini í oktober ella november. Mynd - Tað eru bert fáir mánaðir
síðani, at ein hin mætasti vinnulívsmaðurin í Noregi, forstjóin hjá Statoil,
Helge Lund útnevndi føroyingin Rúni M. Hansen til at standa á odda fyri
nýggju arktisku eindini hjá Statoil. Avtalan millum Statoil og Rosneft er partur
av málsøkinum hjá hesi nýggju eindini. Á myndini Rúna M. Hansen og Helge
Lund til tiltak í Stavanger. Myndatøka - oljan.fo/Jan Müller Helge Lund skrivar
undir avtalu i Moskva, meðan russiski forsætisráðharrin Putin er til steðar.
Mynd Statoil.

